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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

 

 

 

 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ ПОДМЛАТКА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ФАКУЛТЕТА ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ЗА ПЕРИОД 2020–2025. ГОДИНА 

 

 

Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је 

акредитован за обављање научноистраживачке делатности Решењем Одбора за акредитацију 

научноистраживачких организација Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС 

бр. 660-01-00002/11 од 14. јуна 2016. године. 

Програм развоја научноистраживачког подмлатка Универзитета у Београду – 

Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију за период 2020–2025. година заснован 

је на Закону о науци и истраживањима (Службени гласник РС, бр. 49/2019), Закону о Фонду 

за науку Републике Србије (Службени гласник РС, бр. 95/2018), Закону о високом 

образовању (Службени гласник РС, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон и 67/2019), 

Стратегији научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2016. до 2020. 

године, Стратегији развоја образовања у Србији до 2020. године, Статуту Универзитета у 

Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 201), Статуту Универзитета у Београду – 

Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију од 18.03.2018. године, као и на 

досадашњим резултатима у развоју научноистраживачког подмлатка и расположивим 

људским, техничким и финансијским ресурсима. 

Развој научноистраживачког подмлатка на Факултету за специјалну едукацију и 

рехабилитацију одвија се у оквиру образовно-научног поља Друштвено-хуманистичких 

наука, научних области Дефектологија, Логопедија и Специјална едукација и рехабилитација 

кроз следеће активности:  

- докторске академске студије, 

- научноистраживачке пројекте,  

- међународну научну сарадњу, 

- дисеминацију, промоцију и популаризацију научноистраживачких резултата, 

- подстицање студената основних и мастер академских студија да се укључе у 

научноистраживачки рад и 

- унапређивање истраживачке инфраструктуре. 

 

Приоритети развоја научноистраживачког подмлатка Факултета за специјалну 

едукацију и рехабилитацију за период 2020–2025. година су: 

- Унапређење студијских програма докторских академских студија и услова студирања; 

- Укључивање младих истраживача у националне научноистраживачке пројекте; 

- Укључивање младих истраживача у међународне пројекте; 

- Унапређење квалитета и међународне видљивости научноистраживачких резултата 

младих истраживача; 

- Обезбеђивање бољих услова за научноистраживачки рад младих истраживача. 
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1. Докторске академске студије 

 

На Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију реализују се три студијска 

програма докторских академских студија: Дефектологија, Логопедија и Специјална 

едукација и рехабилитација. У наредној табели приказани су подаци о броју уписаних 

студената на докторске академске студије и броју одбрањених докторских дисертација 

периоду 2016–2019. година. 

 

Година 

Број уписаних студената 

Дефектологија Логопедија 

Специјална 

едукација и 

рехабилитација 

Укупно 

2015/2016. 12 1 4 17 

2016/2017. 14 6 4 24 

2017/2018. 9 4 2 15 

2018/2019. 9 4 2 15 

2019/2020. 11 5 6 17 

Година 

Број одбрањених докторских дисертација 

Дефектологија Логопедија 

Специјална 

едукација и 

рехабилитација 

Укупно 

2015/2016. 21 - - 21 

2016/2017. 5 2 2 9 

2017/2018. 7 2 1 10 

2018/2019. 4 - - 4 

2019/2020. - 1 - 1 

 

У склопу припрема за нови циклус акредитације, Факултет за специјалну едукацију и 

рехабилитацију ће иновирати студијске програме докторских академских студија, у складу са 

Стандардима за акредитацију студијских програма докторских студија и Стандардима за 

самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и студијских програма. 

Циљеви унапређивања студијских програма докторских академских студија су: 

повећање обухвата и ефикасности студирања; обезбеђивање адекватног истраживачког 

окружења и компетентног менторства; стицање истраживачких, преносивих и других 

вештина које су потребне студентима за наставак каријере у високом образовању или 

неакадемском сектору; праћење и подстицање квалитета докторских дисертација и укупних 

научноистраживачких резултата студената. 

У наредном периоду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију ће 

настојати да побољша међународну отвореност и конкурентност докторских академских 

студија усклађивањем студијских програма са програмима који се реализују на реномираним 

страним универзитетима и стварањем услова за интензивнију мобилност наставника и 

студената, ангажовање гостујућих професора, међународно заједничко менторство и 

заједничке студијске програме. 

 

2. Научноистраживачки пројекти 

 

У претходном периоду, најбољи студенти докторских академских студија Факултета 

за специјалну едукацију и рехабилитацију били су укључени у научноистраживачке пројекте 

које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја. На овим пројектима 

тренутно је ангажовано 17 асистенатна и доцената, један истраживач-приправник који је 

испунио услове Јавног позива Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

талентованим младим истраживачима за укључивање у научноистраживачки рад у 
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акредитованим научноистраживачким организацијама и два студента докторских студија 

којима су додељене стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

Поред тога, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију омогућава свим 

наставницима, сарадницима и студентима докторских академских студија укључивање у 

краткорочне једногодишње научноистраживачке пројекте који се финансирају из сопствених 

прихода. 

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију ће настојати да у наредном 

периоду повећа учешће младих истраживача у научноистраживачким пројектима које 

финансира Фонд за науку и другим националним научноистраживачким пројектима, као и да 

подржи пројекте којима руководе млади истраживачи. 

 

3. Међународна научна сарадња 

 

Један од приоритета Програма развоја научноистраживачког подмлатка Универзитета 

у Београду – Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију за период 2020–2025. 

година је укључивање младих истраживача у међународне пројекте. 

У оквиру програма КА1 ЕРАЗМУС+, Мобилност студената, наставног и ненаставног 

особља, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију ће у школској 2020/2021. 

години реализовати три пројекта мобилности у сарадњи са Универзитетом у Бургосу, 

Универзитетом на Малти и Универзитетом у Мињу. У наредном периоду, Факултет за 

специјалну едукацију и рехабилитацију ће настојати да кроз програме мобилности обезбеди 

већем броју младих истраживача усавршавање у страним научноистраживачким 

организацијама. 

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију има потписане споразуме о 

сарадњи са универзитетима и факултетима из Русије, Словеније, Португала и Босне и 

Херцеговине, а у току је процедура формализовања сарадње са већим бројем сродних 

научноистраживачких организација у Европи и свету. У оквиру научне сарадње са страним 

високошколским установама планира се организовање краћих студијских боравака, 

покретање билатералних научноистраживачких пројеката и стварање могућности за 

укључивање младих истраживача у регионалне и европске научноистраживачке пројекте. 

У циљу подстицања међународног ангажовања младих истраживача, редовно ће се 

објављивати информације о отвореним позивима за програме мобилности и друге 

међународне пројекте на Интернет страни Факултета. 

 

4. Дисеминација, промоција и популаризација научноистраживачких резултата 

 

У Програму развоја научноистраживачког подмлатка Универзитета у Београду – 

Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију за период 2020–2025. година приоритет 

има унапређење квалитета и међународне видљивости научноистраживачких резултата 

младих истраживача. 

У складу са принципима отворене науке, Платформом за отворену науку 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 09.07.2018. године и Платформом за 

отворену науку Универзитета у Београду од 13.03.2019. године, Факултет за специјалну 

едукацију и рехабилитацију започео је израду Репозиторијума научноистраживачких 

резултата. У наредном периоду планира се израда дигиталног репозиторијума докторских 

дисертација. 

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију ће настојати да подстакне 

публиковање научноистраживачких резултата младих истраживача обезбеђивањем 

финансијских средстава за трошкове објављивања монографија и научних радова у 

међународним часописима. У складу са могућностима, посебно ће се вредновати 

објављивање научних радова у часописима са SCI листе. 
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У циљу промовисања научне изврсности и популаризације научних сазнања, 

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију ће тежити да повећа број и удео учешћа 

младих истраживача на међународним и националним скуповима у организацији Факултета 

за специјалну едукацију и рехабилитацију или других научноистраживачких организација. У 

плану је да се младим истраживачима омогући учествовање на националним или 

међународним научним скуповима најмање једном годишње. 

На Интернет страни Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију редовно ће 

се постављати обавештења о могућностима објављивања научноистраживачких резултата, 

позиви за научне скупове и друге информације од значаја за промоцију 

научноистраживачких резултата младих истраживача. 

У оквиру активности усмерених на унапређивање квалитета научноистраживачког 

рада младих истраживача, пажња ће се посебно посветити информисању о правима, 

обавезама и одговорности у науци и истраживањима и организовању научноистраживачког 

рада у складу са принципима академског интегритета и вредностима академске заједнице. 

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију има потписане споразуме о 

сарадњи са преко 100 образовно-васпитних установа, установа социјалне-заштите и 

здравствених установа из владиног и невладиног сектора. Сарадња са наведеним установама 

пружа младим истраживачима институционални оквир за реализацију научноистраживачких 

пројеката, примену постигнутих научноистраживачких резултата и учествовање у процесима 

креирања јавних политика и решавању актуелних проблема у пракси. 

Од посебног значаја за развој научноистраживачког подмлатка је омогућавање 

младим истраживачима да активно учествују у припреми научноистраживачких пројеката, 

организовању научних скупова, издавању научних публикација и јавном представљању 

Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

 

5. Подстицање студената основних мастер академских студија да се укључе у 

научноистраживачки рад 

 

У наредном периоду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију ће 

интензивирати активности које имају за циљ подстицање надарених студената основних и 

мастер академских студија да се укључе у научноистраживачки рад и наставе образовање 

кроз докторске академске студије. 

У оквиру рада Научноистраживачког центра Факултета, млади истраживачи ће 

организовати представљање научноистраживачких пројеката на којима су ангажовани, 

популарна предавања из области академског интегритета и методологије научног 

истраживања, трибине посвећене актуелним темема из области специјалне едукације и 

рехабилитације, презентације студентских радова и друге облике образовних активности које 

доприносе унапређивању истраживачких и преносивих вештина студената основних и 

мастер академских студија. 

У претходне четири године, Студентски парламент Факултета за специјалну 

едукацију и рехабилитацију организовао је три међународна студентска скупа „Иновације у 

специјалној едукацији и рехабилитацији – ИНСПЕР“. Поред тога, Факултет за специјалну 

едукацију и рехабилитацију финансирао је учешће студената основних и мастер академских 

студија на четири национална и три међународна студентска скупа. У складу са 

могућностима, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију ће наставити да учествује 

у организовању студентских скупова и подржава учествовање студената на скуповима у 

земљи и иностранству. 

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију ће настојати да стимулише 

уписивање најбољих студената на докторске академске студије путем редовног 

информисања о отвореним позивима и програмима за финансирање школарине и 

научноистраживачког рада младих истраживача. 
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6. Унапређивање истраживачке инфраструктуре 

 

У Програму развоја научноистраживачког подмлатка Универзитета у Београду – 

Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију за период 2020–2025. година међу 

основним приоритетима је стварање бољих услова за научноистраживачки рад младих 

истраживача. 

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију ће настојати да обезбеди 

квалитетну опрему за научноистраживачки рад из наменских средстава из буџета Републике 

Србије, сопствених прихода и других извора. У циљу рационализације коришћења опреме, 

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију ће настојати да обезбеди одговарајући 

простор и опрему за Научноистраживачки центар. Тиме би се обезбедили бољи услови за 

научноистраживачки рад младих истраживача. 

Сходно могућностима, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију ће 

наставити са набавком научне и стручне литературе. Размотриће се потребе и могућности за 

дигитализацију наставне литературе и креирање библиотеке са ограниченим приступом за 

студенте Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

 

 

    ДЕКАН 

 

Проф. др Снежана Николић 


